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  خوانيد در اين كتاب مي
  ريسك پروژهاصول و مفاهيم مديريت •
 اي بر فرآيندهاي مديريت ريسك پروژه مقدمه •
 ريزي براي مديريت ريسك برنامه •
 هاي پروژه شناسايي ريسك •
 هاي پروژه تجزيه و تحليل كيفي ريسك •
 هاي پروژه تجزيه و تحليل كمي ريسك •
 هاي پروژه پاسخ به ريسك •
 ها پايش و كنترل ريسك •
ه در مديريت هاي مورد استفاد شرح كامل ابزارها و تكنيك •

  ريسك
 
  

 را توسعه داده (PMBOK) كه تا پيش از اين تنها استاندارد مديريت پروژه (PMI)مدتي است كه انجمن مديريت پروژه آمريكا 
بود، تصميم گرفته است تا به منظور عمق بخشيدن به مفاهيم موجود در اين استاندارد، راهنماهاي عملي را در خصوص هر يك از 

سازي مؤثر اين استانداردها در  ستاندارد براي متخصصين حرفه مديريت پروژه فراهم كند تا بدين ترتيب امكان پيادههاي اين ا بخش
استاندارد عملي مديريت ريسك نيز يكي از آخرين استانداردهاي عملي است كه انجمن مديريت . ها فراهم آيد ها و پروژه سازمان

  . تپروژه آمريكا بدين منظور توسعه داده اس
كند كه در آن راهكارهاي برتر در  استاندارد عملي مديريت ريسك پروژه، مبنايي را براي متخصصين حرفه مديريت پروژه فراهم مي

اين استاندارد عملي ممكن است به منظور ارزيابي و ارتقاي . اند هاي مختلف مديريت ريسك پروژه تشريح و تعريف شده حوزه
اين استاندارد با . ها، توسط متخصصين حرفه مديريت پروژه به كار گرفته شود ها و پروژه سازمانفرآيندهاي مديريت ريسك موجود در 

  .  تطابق و همخواني دارد(PMBOK)آخرين ويرايش راهنماي بدنه دانش مديريت پروژه 
  :جهت سفارش كتاب در تهران
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